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NOTA TÉCNICA 
 
 
Assunto: Análise jurídica referente à Instrução Normativa 05/2021. Necessidade de preencher 
autodeclaração para permanência no trabalho remoto. Segurança para o próprio servidor. 
Termo de Adesão Esclarecido – Servidor (a). Transferência de inteira responsabilidade ao 
servidor por atos no local de trabalho. Cláusula nula. 
 
 
1. Chega a esta assessoria jurídica demanda da diretoria no sindicato para emitir 
manifestação quanto à IN 05/2021 que dispõe sobre procedimentos para o retorno gradual 
das atividades presenciais no IFBA. 
 

I – DAS DECLARAÇÕES PARA JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA EM TRABALHO REMOTO 
 
2. Na referida Instrução Normativa, faculta-se a possibilidade de permanecer em 
trabalho remoto os servidores com idade igual ou superior a 60 anos; tabagistas; obesos; 
miocardiopatas de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica 
etc.); com hipertensão arterial; doença cerebrovascular; com pneumopatias graves ou 
descompensadas (asma moderada/grave, DPOC); imunodepressão e imunossupressão; 
doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); com diabetes melito, conforme 
juízo clínico; doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; neoplasia 
maligna (exceto câncer não melanótico de pele); cirrose hepática; doenças hematológicas 
(incluindo anemia falciforme e talassemia); e gestantes (Art. 6º, I). 
 
3. A referida IN possibilita ainda que servidores pais de crianças menores que ainda não 
tenham voltado às aulas e que necessitem da assistência de um dos pais, possam continuar 
em trabalho remoto (Art. 6º, II); bem como, até a fase 3 do plano de abertura, servidores que 
residam com pessoas do grupo de risco da COVID, menores com comorbidades e/ou que ainda 
não tenham completado o ciclo de vacinação poderão também permanecer em trabalho 
remoto (Art. 6º, III); e servidores que estejam lotados em setores que podem continuar em 
trabalho remoto até a volta completa das atividades, sem comprometimento dos serviços 
(Art. 6º, IV. 
 
4. Contudo, para que exerçam a prerrogativa de ainda permanecer no trabalho remoto, 
a IN 05/2021 prevê o preenchimento das autodeclarações constantes nos anexos I a IV, sendo, 
respectivamente, autodeclarações de saúde, filhos menores, residente com pessoas no grupo 
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de risco e lotação em setores que não comprometem o serviço, podendo retornar somente 
no retorno completo das atividades. 

 
5. Esta consultoria entende que o preenchimento das referidas autodeclarações constitui 
segurança aos próprios servidores do Instituto, principalmente para que se justifique a sua 
ausência ao sérvio presencial. Uma vez preenchida, o servidor possui segurança no tocante à 
falta de necessidade de marcar presença no ponto eletrônico, evitando qualquer embaraço 
que possa ocasionar, até mesmo, corte de salário por faltas injustificadas. 
 
6. Uma vez que o IFBA possibilita o não retorno presencial de servidores enquadrados 
nos requisitos constantes no Art. 6º, I a IV, o servidor, ante o preenchimento dessas 
autodeclarações que possuem fé pública, estará livre de qualquer conduta arbitrária e 
dissonante das diretrizes gerais do Instituto. 
 

II – DAS DECLARAÇÕES PARA O RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL 
 
7. A IN 05/2021 prevê ainda em seus anexos V e VI uma autodeclaração para o retorno 
ao trabalho, bem como um “Termo de adesão esclarecido – servidor (a)”. 

 
8. A autodeclaração constante no anexo V contém a seguinte redação: 
 

“Eu, __________________________________________, RG nº 
___________________, CPF nº ___________________, declaro para fins específicos 
de atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 90, de 28 de setembro de 2021, 
que completei o ciclo vacinal de imunização contra a COVID-19, já transcorridos mais 
de trinta dias desta completa imunização. Declaro ainda que me enquadro nas 
hipóteses previstas no inciso I, art. 4º, da referida Instrução Normativa, mas minha(s) 
comorbidade(s) apresenta(m)-se controlada(s) e estável(is), podendo retornar ao 
trabalho presencial. Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de 
informação falsa me sujeitará às sanções penais, cíveis e administrativas previstas em 
Lei.” 

 
9. Por seu turno, impende-se destacar também os dispositivos constantes na Cláusula 2ª, 
letras d, f, g, h e i do anexo VI: 
 

“Cláusula 2ª 
Fica compromissado entre as partes que: 
............. 
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d) Que se mantenha distanciamento mínimo de pelo menos 1,5m entre as pessoas nas 
instalações ou nos espaços públicos do campus. Além disso, os participantes devem 
realizar a higiene das mãos com frequência e a higiene corporal; usar EPI, como 
máscara e/ou proteção facial (faceshield) ou óculos protetores, avental (jaleco) e 
luvas, entre outros, que sejam indicados, dependendo do tipo de atividade; praticar 
etiqueta respiratória em caso de espirros e tosse; evitar compartilhamento de objetos 
e o contato com superfícies frequentemente manipuladas; 
............. 
f) A assinatura do(a) SERVIDOR(A) implicará na aceitação das condições para a 
realização das atividades acadêmicas ou administrativas, não gerando obrigações 
adicionais às partes; Instituto Federal da Bahia; 
g) O(A) SERVIDOR(A) tem ciência e compreende os riscos que a pandemia impõe; 
h) O(A) SERVIDOR(A) compreende que assumirá inteira responsabilidade por eventos 
que comprometam a sua segurança e saúde, se ocorrer a inobservância das normas 
de proteção individual durante as atividades desenvolvidas no(s) laboratório(s) e/ou 
campo de prática e no contato com quaisquer outras pessoas nas dependências do 
IFBA - Campus XXXXXXXXXX ou Unidades do IFBA; 
i) O(A) SERVIDOR(A) compreende que assumirá inteira responsabilidade por todo e 
qualquer ato voluntário ou involuntário em inconformidade com os protocolos de 
biossegurança do Plano de Contingência do IFBA e que resulte em prejuízo ao 
patrimônio público, sob qualquer aspecto;” 

 
10. Esta assessoria jurídica entende que, em alguma medida, os dispositivos 
supratranscritos tentam transferir ao servidor a responsabilidade em adotar medidas 
sanitárias de combate à COVID. Ainda que se saiba que o IFBA já se comprometeu a adotar 
todos os protocolos de segurança, a adoção de medidas de combate à COVID é um esforço 
contínuo, sendo desarrazoado algumas cláusulas que dão margem a interpretações que 
transfiram exclusivamente ao servidor, a parte mais fraca desta relação, a responsabilidade 
pela adoção de medidas sanitárias de segurança, e a culpabilidade exclusiva no caso de 
eventual não adoção. 

 
11. Não obstante, necessário salientar que, ainda que tenha sido a intenção do IFBA 
desresponsabilizar-se de qualquer eventual contaminação da comunidade ou outro tipo de 
consequência em seus campi, mesmo a assinatura dessas determinações não eximem o 
Instituto de suas responsabilidades. 
 
12. Nessa esteira, impende-se destacar ainda que em julgamento do Recurso 
Extraordinário 828.040/DF, o STF consolidou entendimento que  "O artigo 927, parágrafo 
único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo 
constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de 
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acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com 
potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da 
coletividade”. 

 

13. Ou seja, conforme o entendimento firmado pela Suprema Corte, é possível 
responsabilizar o empregador por qualquer dano ou acidente de trabalho em seu local de 
trabalho, incluindo as contaminações por COVID, caso comprovado que a contaminação 
ocorreu em local de trabalho. 
 

III – CONCLUSÃO 
 
14. Por todo o exposto, a assessoria jurídica do SINASEFE/IFBA informa que, no tocante à 
assinatura dos anexos I a IV, estes são garantias ao servidor para que não venha, porventura, 
a sofrer qualquer tipo de punição por faltas injustificadas, visto que a declaração de servidor 
público em ambiente de trabalho possui fé pública e o servidor, enquadrando-se nas hipóteses 
do Art. 6º da referida IN está respaldado a não voltar ao trabalho presencial neste momento. 
 
15. Por seu turno, os anexos V e VI dão margem a interpretações flagrantemente ilegais 
onde pode-se cogitar desresponsabilização do IFBA em eventual surto ou contaminação por 
COVID em seus recintos, o que é sabidamente ilegal. Nessa esteira, caso o servidor não se 
enquadre em nenhuma das hipóteses prevista no Art. 6º da IN, deve retornar ao trabalho, 
contudo, mesmo com a assinatura de tais declarações seus termos podem ser questionados, 
visto que não há legalidade em eventual transferência de responsabilidade que exima o 
Instituto e responsabilize apenas o servidor por infecções e/ou danos causados decorrentes 
da contaminação por COVID nos campi. 
 

Salvador (BA), 07 de dezembro de 2021. 
 
 
 

CAROLINA BARBOSA HEIM   RODRIGO COSTA ARAÚJO SOUZA 
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